
                      Zápis ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 24.6.2013

Přítomní: Dostálová, Landsmannová, Chrudina, Špalek, Ščepitová

Kontrola zápisu ze schůze  OV z 7.5.2013:
       
1 . Havarijní situaci na silnici III/4361 v ulici Nad Mlýnem  byla 
      označena dopravní značkou upozorňující na nerovnost  a dopravní závada bude 
     dále  posouzena a navržen způsob její opravy.
     Vozovka byla částečně odfrézována, dopravní značení zůstává.

2. Pan S.  byl  písemně vyzván , aby nevypouštěl své kachny a slepice na 
    obecní pozemky, aby tak  nedocházelo k narušování dobrých sousedských vztahů.
     Na upozornění příliš nedbá, znovu byl vyzván občany, aby nevypouštěl svá zvířata na  
     obecní parcely. 
3.  K problému sesuvů břehu  potoka Olešnice v části za mostem v ulici 
      Pod Lesem – směrem k ČOV Žeravice.
      OV byla předáno stanovisko Odboru stavebního a životního prostředí :
„Odbor stavebního úřadu a životního prostředí prověřoval situaci v Žeravicích u vodního 

toku Olešnice na základě zápisu ze schůze OV místní části Žeravice ze dne 7.5.2013. 

Pozemky, na kterých se nachází koryto vodního toku Olešnice, jsou v majetku města 

(pozemky p.č. 64, 230, 233) a v majetku paní D.  (pozemek p.č. 221).

Průchod pro chodce, jak je uvedeno v zápisu OV není žádnou oficiální "cestou", která by 

měla být udržována. A z pohledu vodoprávního úřadu se nejedná o havarijní stav, ale o 

přirozený vývoj koryta vodního toku (viz. níže)

Vodní tok v tomto místě meandruje a při vyšších průtocích může docházet a evidentně 

dochází k "vymýlání" konkávního břehu Olešnice. Vzhledem k tomu, že se jedná o koryto 

vodního toku přirozené, jsou vlastníci pozemků, na kterých se nachází koryto vodního 

toku i vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků povinni v souladu s 

ustanovením § 50 a § 51 vodního zákona strpět na svém pozemku toto přirozené koryto 

vodního toku i jeho vývoj. Dále vzhledem k tomu, že se jedná o přirozený (neupravený) 

vodní tok, Povodí Moravy, s.p. nemá žádnou povinnost vyplývající z vodního zákona 

vracet vodní tok do "původní trasy" ani sanovat přirozeně vzniklé nádrže. V tomto místě 

je navíc i nadále předpoklad další progrese vodního toku do břehu. 

Pokud by vlastníci pozemků chtěli (nemají povinnost) provést stavbu, která by řešila úpravu 

koryta vodního toku, bylo by nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci a požádat 

o stavební povolení (jednalo by se o vodní dílo v souladu s § 55 odst. 1 písm. b) vodního 

zákona).“

4. Pošta:
- Výpis z účetnictví 4/2013 a 5/2013 týkající se místní části Žeravice a přehled 

investičních akcí města Přerova                     
- Hasiči informují- Nebezpečí použití otevřeného ohně
- Odbor správy majetku – p.Poláková :

žádost paní G.  o nájem části pozemku p.č.1205/1 v k.ú.Žeravice  ( cca 450m2) za 
účelem zřízení zahrádky v budoucnu s možností stavby chaty.



OV nemá připomínky k žádosti a souhlasí s nájmem výše uvedeného pozemku.
- OM – p.Holas : dotaz k OV  na možnost navýšit počet kontejnerů na posypový materiál

v zimním období.
OV  uvítá 2ks  kontejnerů na posypový materiál v naší místní části,které by byly umístěny 
v rizikových částech komunikací v obci.

- Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření při výskytu a 
       k zamezení nebezpečné nákazy – varroázy včel v Olomouckém kraji

- Nařízení Státní veterinární správy o zrušení některých vymezených ochranných pásem 
v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními proti nebezp.nákaze – moru 
včelího plodu

- Hromadný předpisný seznam č.1/2013na místní poplatek ze psů za rok 2013
- Změna zasedání  69. schůze Rady města – na úterý 9.7.2013
- Příprava jízdních řádů drážní osobní dopravy na období 2013/2014 

- Obecně závazná vyhláška č.3/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 
č.6/2012 ,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Na ulici Čekyňská byla zpevněna dlaždicemi část parcely,která slouží pro výstup 
cestujících z hromadné dopravy.Náklady činily 30.535,-Kč.

5. OV  zadal  f. INTERMONT Olomouc, s.r.o  vypracování cenové nabídky  na 
rekonstrukci starého  a zhotovení nového  mobiliáře v naší místní části ( lavičky,zástěna 
u kontejnerového stání Na Návsi).

      OV jednoznačně souhlasí, aby náklady na provedení prací byly hrazeny z finančního 
       rozpočtu, který  byl přidělen naší  místní části na zasedání zastupitelstva v září 2012.

Žeravice, 28.6.2013                                           Zapsala Ludmila Landsmannová
                                                                         předsedkyně OV místní části Žeravice

            
          
   
       

        


